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Số:

/SNN&PTNT-TT&BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2021

V/v báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
được giao tại công văn số 17600/UBND-NN
ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện Công văn số 17600/UBND-NN ngày 18/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại hội
nghị thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả có múi tại các tỉnh phía Bắc.
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được
giao như sau:
Xác định, đánh giá việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh trong những
năm trước đây trên địa bàn tỉnh còn có những tồn tại, bất cấp; trong khi đây là đối
tượng đang còn dư địa, có tiềm năng lớn; nếu phát triển đúng định hướng, phù hợp
với điều kiện tự nhiên, hình thành một ngành hàng hóa được gắn kết chặt chẽ từ sản
xuất đến tiêu thụ với quy mô hàng hàng hóa tập trung, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế
cao, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Chính vì vậy
ngay từ đầu năm 2020, trong chương trình công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT đã
đưa vào xây dựng Đề án phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021-2025, Sở đã phối hợp với UBND các huyện huyện, thị xã, thành phố và các đơn
vị liên quan xác định rõ đối tượng, quy mô, nội dung và các giải pháp phát triển cây
ăn quả (Công văn số 3541/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 11/8/2020).
Trên cơ sở Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị thúc đẩy phát
triển bền vững cây ăn quả có múi tại các tỉnh phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT đang
tiếp tục chỉnh sửa Đề án “Phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021-2025”, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan lần 2 và dự kiến trình Chủ tịch
UBND tỉnh trong quý II năm 2021.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, TT&BVTV.
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